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behandelen, waarbij wij de aandacht voornamelik willen vestigen
op vergelijking met Negerengelse en Spaanse aequivalenten.

Wij hebben in de eerste plaats de spreekwoorden verdeeld
naar enige rubrieken, gevormd door onderwerpen als a. dieren,
6. planten, c. natuurverschijnselen, <2. spijzen en dranken, e.
familieleven, /. geloof, g. lichaamsdelen. Daarbij dient opge-
merkt, dat wij onder natuurverschijnselen ook begrippen heb-
ben opgenomen als ẑ e en raner, terwijl wij als laatste groep van
onze tabel de som van a, ft en c hebben geplaatst als vertegen-
woordigende wat in het algemeen op het leven in de vrije natuur
betrekking heeft. De spreekwoorden zijn in de volledige kollektie
gekenmerkt door hoofd- of trefwoorden, zoals die in verzame-
lingen (b.v. in de lijst van Wullschlagel) ook ter rangschikking
gebruikt worden. Met nadruk wijzen wij er op dat de cijfers van
de aldus verkregen tabel I (zie hieronder) een zeer relatieve waarde
hebben en alleen tot gevolgtrekkingen van algemene aard kun-
nen leiden. Immers de drie verzamelingen, die het materiaal voor
ons onderzoek opleverden (de ruim 300 spreekwoorden van het
Papiaments, de 707 door Wullschlagel bijeengebracht en de 2200
van J. Sufié Beganes' 2?e/ra«m? CZÖSJCO, J. Gil, Barcelona, 1930)
verschillen niet alleen naar het getal, maar het Spaanse werk is
ook anders ingericht. In alfabetiese orde*) zijn daar spreekwoor-
den verzameld en toegelicht, die alle voorkomen bij klassieke au-
teurs uit de bloeitijd der litteratuur, met name bij Cervantes. Nu
herinnert de schrijver er terecht aan, dat de Don Quijote met
zijn Sancho Panza wel duidelik aantoont, dat die talloze spreek-
wijzen leefden in de mond van het volk, en dat het leven van
Cervantes, avontuurlik en menigmaal zwervend, hem uitne-
mend in staat stelde zijn kennis van die volkswijsheid te verrij-
ken door met alle klassen der bevolking in aanraking te komen.
Dat geldt ook van andere schrijvers, maar niet van allen in dezelfde
mate; en waren er geen plaatselike verschillen tussen de spreek-
woorden der onderscheidene gewesten ? Het materiaal, dat op dit
punt het Papiaments en het Negerengels aanbieden, is van veel
homogener aard; op een beperkt gebied is, van een even beperkt
aantal bewoners, zonder tussenkomst van geschreven of gedrukte

') Deze volgorde heeft grote nadelen: 't gemis van alle verde-
ling naar de inhoud belemmert de onderscheiding van het karakteris-
tieke ; een zelfde spreekwoord komt twee of driemaal voor, omdat het
eerste woord niet steeds hetzelfde is; een bekende zegswijze kan men
moeilik terugvinden, als men dat eerste woord zich niet nauwkeurig
herinnert. De verklaringen door Beganes gegeven, verlenen echter
grote waarde aan zijn boek. - -• •
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